
 

 

 

บทที่ 1 
 

บทนาํ 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
 

 โลกยุคศตวรรษที่ 21 ความรู้ใหม่ ๆ ได้เกิดขึ้นอย่างมากมาย เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  ทําให้หลาย ๆ ประเทศเกิดความตระหนักถึงการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะทั้งความรู้และทักษะที่จําเป็นในโลกยุคดังกล่าว ได้แก่ทักษะการคิด  ทักษะการแก้ปัญหา  
ทักษะการสื่อสาร  ซึ่งปัจจัยที่มีความเก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวได้แก่ครูผู้สอนในสถาบันการศึกษา ทั้งน้ี
เพราะระบบการศึกษาจะประสบความสําเร็จหรือไม่น้ัน ข้ึนอยู่กับสมรรถนะของครูผู้สอนเป็นสําคัญ 
(Bellanca and Brandt, 2010: 9-15; Evertson, Emmer and Murray, 2003; Hoy and Miskel, 
2007 Quoted in Aypan, 2009: 1116) ซึ่งสอดคล้องกับ Branfords, Hammond และ LePage, 
(2005: 2 Quoted in Elannani, 2013: 48) ที่กล่าวว่าความสามารถของครูเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็น
อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน อันได้แก่ ความลุ่มลึกในความรู้ของสาระที่สอน และการใช้วิธีการสอนที่
มีประสิทธิภาพ (Alton-Lee, 2003; Hattie, 2003; Wiseman and Fung, 2003 Quoted in van 
Kraayenoord et al., 2011: 403) และยังสอดคล้องกับ คอคแครน-สมิทธ์ (Cochran-Smith, 2006 
Quoted in Shroyer et.al., 2007: 211) ที่กล่าวว่าการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนเป็นปัจจัยสําคัญที่มี
ผลต่อความสําเร็จของผู้เรียนรวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ให้ความสําคัญของการพัฒนาครูและคุณภาพ
ครูโดยระบุไว้ในหมวด 7 มาตราที่ 52  เน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 3)  
เห็นได้ชัดว่าการพัฒนาคุณภาพครูเป็นหัวใจสําคัญประการหน่ึงของการพัฒนาการศึกษา ดังที่ Darling-
Hammond (2000 Quoted in Wood, 2010: 1) กล่าวว่าคุณภาพครูสามารถพิจารณาได้จากความรู้ที่
ลุ่มลึกของครู  มาตรฐานในความเป็นครูมืออาชีพ เช่น มาตรฐานด้านความรู้และความสามารถในการวิจัย              
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาคุณภาพครูด้านการวิจัยเป็น
เรื่องที่จําเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไข หรือส่งเสริม เพื่อนําไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการจัดการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่สังคมและประเทศชาติคาดหวังต่อไป   
       จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542  มาตรา 24 กล่าวถึงการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาส่งเสริมการสอนให้ครูใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และ
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จากมาตรฐานความรู้และสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ พบว่าคุรุสภา กําหนดไว้ 9 มาตรฐานโดย
มาตรฐานหนึ่งได้แก่การวิจัยทางการศึกษา ซึ่งจะเน้นให้ครูสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนและทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน (สํานักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่ม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ, 2550: 44-50)  ซ่ึงสอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2553: 26-38) ที่เน้นให้ครูมีสมรรถนะในเรื่องการทําวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน แต่จากรายงาน
การวิจัยที่มีการศึกษาสภาพปัญหาด้านการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู พบว่าครูได้รับการ
ฝึกอบรมการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนกันมาก  แต่ผลสัมฤทธิ์ในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการใน       
ชั้นเรียน  คุณภาพของการวิจัยและคุณค่าของงานวิจัยดังกล่าวในความคิดของครูกลับอยู่ในระดับ       
ปานกลาง (Suksunai, Wiratchai, and Khemmani, 2011: 7) ซึ่งสะท้อนให้เห็นโดยภาพรวมว่า
ครูผู้สอนในโรงเรียนยังขาดสมรรถนะด้านการทําวิจัย  ขาดความรู้  ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการทําวิจัย  
ซึ่งผลดังกล่าวอาจบ่งชี้ได้ว่า ครูผู้สอนมองไม่เห็นประโยชน์จากการทําวิจัย เพราะไม่สามารถนําไปใช้ใน
สถานการณ์การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้  นอกจากนี้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมักจะแสดงผลใน
ลักษณะที่เป็นนามธรรม จนไม่อาจเช่ือมโยงกับบริบทที่เป็นจริงตามที่ควรจะเป็นได้ (Malouf and 
Schiller, 1995 Quoted in Alber and Nelson, 2002: 24)  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเกิดความล้มเหลวใน
การยกระดับสมรรถนะของครูด้านการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งจากการศึกษางานทางวิชาการ
และงานวิจัยพบว่าสาเหตุที่อาจทําให้เกิดความล้มเหลวในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ ความกลัวในเรื่องเกี่ยวกับ
การทําวิจัย (Berger et al., 2005) ทั้ง ๆ ที่การทําวิจัยและการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งที่เก้ือหนุนซึ่งกันและ
กัน (Saunders, 2006: 132)   

จากปัญหาที่เกิดขึ้นจะพบว่าเกิดช่องว่างระหว่างพัฒนาการหรือสมรรถนะในการทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียนของครูที่เป็นอยู่จริงกับพัฒนาการหรือสมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียนที่ควรจะเป็นตามที่ระดับชาติคาดหวังและต้องการให้เกิดกับครูผู้สอน  ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าการพัฒนาสมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูตามแนวคิดของไว
ก็อตสกี้ (Vygotsky, 1978) ด้วยการศึกษาสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของครูตาม
สภาพที่เป็นจริง และตามที่ครูถูกคาดหวังย่อมเป็นสิ่งสะท้อนถึงระดับสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในช้ันเรียนของครูตามสภาพจริงได้   นอกจากนี้การใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน (Killon, 2011; Huber & 
Williams, 2009; Kenny, 2009) มาเป็นกลไกในการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)  โดยดําเนินการ
ในลักษณะการทํางานร่วมกันเป็นทีม (Portsmouth, Scott & Walker, 2000 Quoted in Bennett & 
Anderson, 2005: 31) ระหว่างผู้วิจัย ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ย่อมเป็นการเติมเต็มให้การพัฒนา
สมรรถนะด้านการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนให้กับครูผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กล่าว
อีกนัยหนึ่งก็คือการใช้หลักการเป็นหุ้นส่วนมาเป็นกลไกในการเสริมต่อการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียน จะช่วยให้ครูผู้สอนจะเกิดความชัดเจนในแนวคิด จุดมุ่งหมาย ข้ันตอนและวิธีการ
ของการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนตามเกณฑ์หรือระดับของพัฒนาการที่ควรจะเป็นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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 สถานศึกษาหรือโรงเรียนที่สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามพื้นที่แล้วพบว่า
เขตลาดกระบังเป็นเขตพื้นที่ชั้นนอก (กรมการปกครอง, 2553) ห่างไกลจากแหล่งเรียนรู้ หรือมีแหล่ง
เรียนรู้ไม่เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน  กอปรกับการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการ
พัฒนาครูของเขตลาดกระบัง ด้วยการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา (สุจิตรา สุขุมานันท์, 
2554: สัมภาษณ์) โดยในฐานะประธานเครือข่ายพบว่า 1) ครูที่เข้าทํางานในพื้นที่เขตลาดกระบังมีการ
ย้ายโอนกลับภูมิลําเนาในต่างจังหวัดทุก ๆ ปี  ทําให้สถานศึกษา/โรงเรียน ต้องรับครูใหม่มาทดแทน  มี
ความจําเป็นอย่างย่ิงจะต้องมีการพัฒนาให้กับกลุ่มครูดังกล่าวน้ีเพื่อทดแทนครูที่ย้ายกลับไป  2) ครูผู้สอน
ส่วนใหญ่จําเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาด้านการทําวิจัย หรือการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพราะในช่วง
ที่ผ่านมาผลงานด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูยังไม่มีคุณภาพหรือไม่สามารถนําไปสู่การ
พัฒนาการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนได้  ดังนั้นการพัฒนาครูในพื้นที่เขตลาดกระบังจึงเป็นเรื่องจําเป็น
และเร่งด่วนในการยกระดับสมรรถนะด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนให้กับครู ดังน้ันถ้ามีการพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและผลที่ได้จากการ
พัฒนาประสบความสําเร็จ  ก็มีความเป็นไปได้ที่จะนําผลการพัฒนาไปใช้ หรือขยายผลของการพัฒนา
ดังกล่าวกับโรงเรียนอื่น ๆ  ในเขตน้ี หรือโรงเรียนที่มีลักษณะบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
จะทําให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาครูได้อย่างมีคุณภาพต่อไป   
      จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียนของครูสังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ตามแนวคิดของไวก็อตสก้ีโดยใช้
หลักการเป็นหุ้นส่วนเพื่อให้ครูกลุ่มดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงเจตคติที่ดีในการทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อจัดเตรียมผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สอดรับกับหลักสูตรแกนกลาง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้สอดรับกับการ
เปล่ียนแปลงของโลกยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
 
คําถามการวิจัย 

 1. สมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของครูตามบริบทที่เป็นจริงด้านการระบุ
ปัญหาของการวิจัย  ด้านการดําเนินการวิจัยและด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นอย่างไร  
 2. สมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูในด้านการระบุปัญหาของการวิจัย    
ด้านการดําเนินการวิจัย และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หลังการพัฒนาตามแนวคิดของไวก็อตสก้ีและ
หลักการเป็นหุ้นส่วนเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด  เกินเกณฑ์สมรรถนะร้อยละ 85 หรือไม่ อย่างไร 
 3. การสะท้อนความคิดเห็นและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะในการทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูในด้านการระบุปัญหาของการวิจัย ด้านการดําเนินการวิจัย และด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตามแนวคิดของไวก็อตสกี้และหลักการเป็นหุ้นส่วน เป็นอย่างไรบ้าง   
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1.  เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบระดับสมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนตาม
ระดับที่เป็นจริงกับระดับที่คาดหวังของครู ในด้านการระบุปัญหาของการวิจัย ด้านการดําเนินการวิจัย 
และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  ก่อนและหลังการพัฒนาสมรรถนะด้านการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน
ตามแนวคิดของไวก็อตสกี้โดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับสมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูในด้านการ
ระบุปัญหาของการวิจัย  ด้านการดําเนินการวิจัย และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  หลังการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแนวคิดของไวก็อตสกี้โดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วนกับเกณฑ์
สมรรถนะร้อยละ 85 
 3.  เพื่อประเมินสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูด้านการระบุปัญหาของการ
วิจัย ด้านการดําเนินการวิจัย และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเทคนิคเชิงคุณภาพได้แก่ การเขียนสะท้อน
ความคิด การสัมภาษณ์ และการตรวจสอบจากผลงานวิจัย หลังการพัฒนาสมรรถนะด้านการทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแนวคิดของไวก็อตสก้ีโดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

 1.  ระดับสมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนตามระดับที่เป็นจริงกับระดับที่
คาดหวังของครูในด้านการระบุปัญหาของการวิจัย  ด้านการดําเนินการวิจัยและด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  
ก่อนและหลังการพัฒนาสมรรถนะด้านการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแนวคิดของไวก็อตสกี้โดย
ใช้หลักการเป็นหุ้นส่วนมีความแตกต่างกัน 
 2.  ระดับสมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของครูในด้านการระบุปัญหาของการ
วิจัย  ด้านการดําเนินการวิจัยและด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  หลังการพัฒนาสมรรถนะด้านการทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแนวคิดของไวก็อตสกี้โดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วนสูงกว่าเกณฑ์สมรรถนะร้อยละ 
85 

ขอบเขตของการวิจัย   

ขอบเขตด้านเนื้อหา   

ความรู้  ความเข้าใจและความสามารถของครูการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนในด้านการระบุ
ปัญหาของการวิจัย  ด้านการดําเนินการวิจัย และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขอบเขตด้านประชากร   

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ที่ต้ังอยู่ในสํานักงานเขตลาดกระบัง จํานวน 20 โรงเรียน ประกอบด้วย 
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(สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2555 http://www.bangkokeducation.in.th/school.php)
1. โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)    
2. โรงเรียนวัดสังฆราชา   
3. โรงเรียนวัดพลมานีย์    
4. โรงเรียนวัดปากบึง    
5. โรงเรียนประสานสามัคคี (บ้านทับยาว)   
6. โรงเรียนแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ)    
7. โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์    
8. โรงเรียนวัดลานบุญ  
9. โรงเรียนสุเหร่าลํานายโส (กุลางกูรอุปถัมภ์)   
10. โรงเรียนวัดราชโกษา   
11. โรงเรียนวัดบึงบัว    
12. โรงเรียนตําบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)    
13. โรงเรียนขุมทอง (เพชรทองคําอุปถัมภ์)   
14. โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา    
15. โรงเรียนวัดบํารุงรื่น    
16. โรงเรียนวัดทิพพาวาส    
17. โรงเรียนวัดขุมทอง    
18. โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา    
19. โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง  
20. โรงเรียนลําพะอง (ราษฎร์จําเริญบํารุง) 

ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรอิสระได้แก่  หลักการเป็นหุ้นส่วน 
ตัวแปรตามได้แก่    สมรรถนะด้านการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู 

ขอบเขตด้านเวลา 

ระยะเวลาในการทําวิจัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ภาครัฐได้สารสนเทศที่นําไปเป็นกรอบสําหรับจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพครูด้านการทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียนที่เหมาะสม  ตลอดจนสามารถนําไปใช้เป็นฐานในการพัฒนาให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป            
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  2. ภาครัฐลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู  สามารถนํางบประมาณในเร่ืองดังกล่าวไปใช้ในการ
พัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพในด้านอื่น ๆ ต่อไป 

3. เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาครู นําไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   

นิยามศัพท์เฉพาะ 

สมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ และ
ความสามารถของครูในด้านการระบุปัญหาของการวิจัย  ด้านการดําเนินการวิจัย และด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล จากสภาพบริบทของนักเรียนในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดกับตัวนักเรียนได้อย่างเหมาะสม
ตลอดจนลงมือทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป 
 การพัฒนาสมรรถนะด้านการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู หมายถึงการยกระดับ
ความรู้  ความเข้าใจและความสามารถของครูในด้านการระบุปัญหาของการวิจัย  ด้านการดําเนินการวิจัย 
และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 

แนวคิดของไวก็อตสกี้ หมายถึง แนวคิดที่ศึกษาเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างพัฒนาการที่เป็นจริงและ
พัฒนาการที่คาดหวังของครู  โดยใช้การวัดสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของครูในการหา
ระยะห่างดังกล่าว 

การใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน หมายถึงกลไกในการเสริมต่อการเรียนรู้มาเติมเต็มให้การพัฒนา
สมรรถนะด้านการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนให้กับครูผู้สอนเกิดความชัดเจนของวิธีการหรือขั้นตอน
ว่ามีเกณฑ์ และระดับของพัฒนาการที่ควรจะเป็น โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดกลไกในการเสริมต่อการ
เรียนรู้เป็น 3 ระยะ คือ การดําเนินการระยะที่ 1  การดําเนินการระยะที่ 2 และการดําเนินการระยะที่ 3 
          การดําเนินการระยะที่ 1  ประกอบด้วยการศึกษาศักยภาพของหุ้นส่วนเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ และการกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม 

การดําเนินการระยะที่  2  ประกอบด้วยการพัฒนากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
และการดําเนินงานตามแผน เช่น การสร้างทีมนักปฏิบัติร่วมกันระหว่างนักวิจัย  ครู และผู้บริหาร 

การดําเนินการระยะที่  3  ประกอบด้วยการประเมินผลงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และเปิดโอกาสให้ครูนําเสนอและเผยแพร่ผลงาน ความรู้ ความสามารถตามเป้าหมายที่กําหนด 
 ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 
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